


Drodzy Czytelnicy,

zjednanie sobie lojalności i zaangażowania klientów jest jednym z najważniejszych aspektów działań 
każdej marki. Ich wartość jest niezmienna od lat. Jednak sposób ich pozyskiwania ulega przeobrażeniom 
wraz z rozwojem technologii, zachowań konsumenckich, oczekiwań klientów i możliwości marek. Jak 
pozyskiwać lojalność w 2018 r.? Jakie zmiany przyniesie w tym zakresie nowy rok? O czym powinieneś 
pamiętać, jeśli chcesz budować trwałe relacje ze swoimi klientami i pracownikami? Na te i więcej pytań 
odpowiadamy w naszym e-booku „Nowa era programów lojalnościowych”. 

Nasi eksperci pomogą Ci zrozumieć, jak rozwój technologii, zmiany w obszarze prawa czy też prze-
miany na rynku wpływają na proces tworzenia skutecznych programów lojalnościowych. Autorzy 
tekstów sprawdzają, jakie trendy będą dominować w bieżącym roku, i wskazują, o jakich elementach 
programu nie możesz zapomnieć, jeśli chcesz zjednać sobie lojalność wśród konsumentów. 

Podpowiadają, jak sprawić, by RODO nie spędzało snu z powiek twórcom programów lojalnościowych, 
oraz jak – już dziś – należy się przygotować na wejście w życie unijnego rozporządzenia, aby Twój 
program lojalnościowy był zgodny z prawem. 

Nasz e-book dostarcza także wielu wskazówek dotyczących tego, w jaki sposób konstruować program 
lojalnościowy, który będzie motywować i angażować konsumentów, jakie nagrody są najbardziej 
pożądane na rynku oraz czym charakteryzuje się skuteczny program lojalnościowy. 

Nie zabrakło również informacji o tym, jak współcześnie budować lojalność swoich pracowników, 
którzy dzięki odpowiednim działaniom mogą być najlepszymi ambasadorami Twojej marki. 

Jeśli w 2018 r. planujesz uruchomić program lojalnościowy bądź widzisz, że Twoje dotychczasowe 
działania w tym zakresie nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, sięgnij po e-book „Nowa era 
programów lojalnościowych” i uaktualnij swoją wiedzę! 

Zapraszam do lektury!

Od redakcji
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Trendy w programach 
lojalnościowych na 2018 rok 
Niemal połowa Polaków przyznaje, że bierze udział w przynajmniej jednym 
programie lojalnościowym. Także coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się 
na uruchomienie programu mającego za zadanie lojalizować klientów. Co 
w 2018 r. powinny zaoferować marki, aby osiągnąć ten cel? 

Programy lojalnościowe, w kontekście noworocznych 
trendów, niewiele różnią się od innych działań marketin-

gowych. Liczą się tu trzy główne nurty: technologia, persona-
lizacja i natychmiastowość. Te trzy aspekty będą decydować 
o tym, czy program, który realizujesz, zasłuży sobie na miano 
programu lojalnościowego na miarę roku 2018. 

Technologia
„Czy posiada pani naszą aplikację?” – to pytanie coraz czę-
ściej można usłyszeć przy kasach różnorodnych sklepów. 
Programy lojalnościowe przechodzą bowiem w ostatnich 
latach technologiczną rewolucję. Nie chodzi w nich już o sam 
akt zbierania punktów, kumulowanych na konkretnej karcie, 
ale o zachowania konsumenta. Aby przy tak dużej konkuren-
cyjności, jaka panuje na rynkach programów lojalnościowych, 
skutecznie się wyróżnić, trzeba trafić w sedno potrzeb swoich 
odbiorców. To właśnie umożliwiają aplikacje. 

Według raportu agencji Zenith już 62% Polaków posia-
da smartfony, a odsetek ten ciągle wzrasta. Dodatkowo 

Z artykułu dowiesz się m.in.:
• czego współcześni klienci oczekują od programów lojal-

nościowych,
• o czym należy pamiętać podczas konstruowania skutecz-

nego programu lojalnościowego,
• jakie trendy będą panować w obszarze programów 

lojalnościowych w bieżącym roku.
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czas spędzany na patrzeniu w ekran telefonu nieustannie 
się wydłuża. Konsumenci szukają w swoich smarfonach 
nie tylko informacji i rozrywki, lecz także wiedzy na temat 
produktów. Czytają opinie, dokonują płatności, wypełniają 
ankiety, sprawdzają oferty specjalne i wiele więcej. A co 
najważniejsze – smartfony niemal zawsze mają przy sobie. 
To pozwala na ciągły kontakt z konsumentami oraz zbie-
ranie wartościowych informacji o nich. Wdrożenie progra-
mu lojalnościowego, który będzie funkcjonował właśnie 
przez aplikację, pozwoli zebrać szczegółowe informacje 
o zachowaniach klienta. Po analizie danych łatwiej będzie 
przedstawić mu rekomendowane produkty i ofertę dopa-
sowaną do jego potrzeb. Dodatkowo firma prowadząca 
program w każdej chwili będzie mogła – dzięki zbieranym 
danym i analizie zachowań konsumenta – odpowiednio 
zmodyfikować i zoptymalizować działanie programu, aby 
ten był jeszcze skuteczniejszy. 

Personalizacja
Dopasowanie programu lojalnościowego do indywidualnych 
potrzeb odbiorcy jest tym elementem, bez którego o sukces 
programu będzie bardzo trudno. Żmudne zbieranie punk-
tów, które można później wymienić na drobne nagrody, już 
nikogo nie interesuje. Dziś w programach lojalnościowych, tak 
jak i w całym marketingu, chodzi o to, aby zaproponować kon-
sumentowi coś specjalnie dla niego. Programy szyte na miarę 
– biorące pod uwagę indywidualne potrzeby, zainteresowania, 
sposób robienia zakupów, ulubione produkty itd. – to klucz do 
serc konsumentów. Klienci lubią czuć się wyjątkowi, docenieni 
i zauważeni przez markę. Zgodnie z marketingową zasadą, 
która mówi, że przekaz kierowany do wszystkich jest kierowany 
do nikogo, także oferta programów lojalnościowych powinna 
być stworzona z uwzględnieniem preferencji odbiorców. Jeśli 
nawet nie tego indywidualnego odbiorcy, to wybranych grup  
– matek z dziećmi, dużych rodzin, kierowców itp. Nie tylko sam 

Wskazówka:
O technologii warto pamiętać także w kontekście tworzenia mechanizmu programu lojalnościowego. Wprowadzenie  
np. grywalizacji wzmacnia zaangażowanie uczestników programów. Pozwala ona bowiem na nagradzanie ich nie tylko za robienie 
np. zakupów w danym sklepie, lecz także za wykonywanie konkretnych zadań. Taki sposób tworzenia programu lojalnościowego 
wywołuje u uczestników pozytywne emocje i buduje ich większe przywiązanie do marki. 
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mechanizm programu, lecz także nagrody, rekomendacje i usługi 
powinny być dopasowane do konsumenta.

Natychmiastowość
Trzecim trendem, który przejawia się w postawach konsumen-
tów już od jakiegoś czasu, jest natychmiastowość. Odbiorcy 
są przyzwyczajeni do tego, że wystarczy wziąć do ręki smart-
fona, aby uzyskać potrzebne informacje, skontaktować się 
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z markami, sprawdzić dostępność produktów, które można 
kupić o każdej porze dnia i nocy, czy też podzielić się natych-
miast swoimi opiniami. To wszystko sprawia, że współczesny 
konsument nie chce czekać. Chce wszystko mieć natychmiast. 
W programach lojalnościowych nie tylko mechanizm powinien 
zaspokajać potrzebę otrzymywania wszystkiego tu i teraz. To 
także szczególnie istotne w kontekście nagród, które można 
zaoferować konsumentom. Możliwość uzyskania natychmia-
stowej gratyfikacji wywołuje u odbiorców pozytywne emocje, 
które następnie są przenoszone na markę, oferującą taki 
sposób nagradzania. Warto więc wprowadzić do swojej oferty 
zniżki czy promocje, które są proponowane członkom progra-
mu lojalnościowego już w momencie dokonywania zakupu. 
(Więcej o pożądanych współcześnie nagrodach przeczytasz 
w artykule Magdaleny Bednarz).

Sposób dotarcia
Nie można zapominać także o tym, że sposób prezentacji 
oferty, promocji programu lojalnościowego i komunikacji z od-
biorcami powinien być dopasowany do współczesnych ocze-
kiwań. Tu głównym trendem jest wielokanałowość przekazu. 
Dzięki umiejętności tworzenia spójnych komunikatów w róż-
nych kanałach marki mają szansę wykreować swój pożądany 
wizerunek w oczach konsumenta. A w ten sposób lepiej jest 
budować z nim pozytywne relacje i długotrwałą lojalność.

Wskazówka:
Natychmiastowość powinna dotyczyć także możli-
wości przystąpienia do programu lojalnościowego. 
Marki bardzo często popełniają błąd, gdy pozostawiają  
np. rejestrację karty do programu lojalnościowego 
samemu uczestnikowi. Ten po dotarciu do domu czę-
sto zapomina się zarejestrować, a marka traci szansę 
na pozyskanie kolejnego lojalnego klienta. Warto tak 
skonstruować mechanizm dołączenia do programu, 
aby był on prosty i szybki.

Wskazówka:
Warto pamiętać, że odpowiednia personalizacja wy-
nika nie tylko z gromadzenia i przetwarzania danych 
o uczestnikach programu. Jej początków należy szu-
kać we właściwie sformułowanej strategii. Określenie 
w odpowiedni sposób celów oraz grupy docelowej 
to obowiązkowe zadanie każdego, kto chce prze-
prowadzić skuteczny program, nie tylko w tym roku. 
Poznanie potrzeb i zachowań odbiorców wspomoże 
odpowiednią personalizację i dopasowanie programu 
do oczekiwań uczestników. 

W 2018 roku, tworząc program 
lojalnościowy, pamiętaj o: 

danych – które powinieneś gromadzić, aby 
lepiej poznawać swoich odbiorców oraz opty-
malizować swój program;

nowych technologiach – które ułatwią 
uczestnikowi aktywność w ramach progra-
mu lojalnościowego;

angażujących mechanizmach – takich jak 
np. grywalizacja, która pomoże użytkowni-
kowi zaangażować się na dłużej i wzbudzi 
w nim pozytywne emocje względem marki;

personalizacji – która sprawi, że odbiorca 
otrzyma dokładnie to, czego oczekuje;

strategii – która pomoże jasno określić cele 
i szczegółowe potrzeby grupy docelowej;

natychmiastowości – dzięki której użyt-
kownik będzie mógł w każdej chwili zapoznać 
się z ofertą Twojej marki oraz z zasadami 
programu lojalnościowego;

wielokanałowością – dzięki czemu bę-
dziesz mógł być w stałym kontakcie z uczest-
nikami programu w różnych kanałach 
i podtrzymywać ich zainteresowanie, zaan-
gażowanie oraz lojalność.

Nowa era programów lojalnościowychE-BOOK



Autor: Michał Piechota

Zmiany prawne, które  
w 2018 roku wpłyną na  
Twój program lojalnościowy
Programy lojalnościowe i motywacyjne B2B2C to narzędzie marketingowe, które 
stwarza wiele możliwości. Już od jakiegoś czasu wykroczyły poza swoją pierwotną 
funkcję, polegającą na zwiększeniu lojalności klienta wobec produktu lub marki. 
Współcześnie programy lojalnościowe to nie tylko nagradzanie za częstotliwość 
nabywania produktu i wartość zakupów, lecz także wartościowe narzędzie 
komunikacji. Takie możliwości muszą mieć oczywiście odbicie w odpowiednich 
regulacjach prawnych. Jakie zatem zmiany wejdą w życie w 2018 r.?

Gdy oferujesz swojemu klientowi program lojalnościowy, 
w pierwszej kolejności musisz zdecydować o sposobie, 

w jaki klient będzie mógł do niego przystąpić. Może uznasz, 
że powinno to nastąpić przez formularz internetowy, a może 
przez kartę zakładaną w punkcie sprzedaży lub rejestrację na 
platformie internetowej do obsługi programu lojalnościowe-
go? Niezależnie od sposobu musisz jednak pamiętać, że przy 
deklarowaniu udziału w programie Twój klient będzie musiał 
podać Ci swoje dane, na podstawie których będziesz mógł go 
zidentyfikować. Tak właśnie, w pewnym uproszczeniu, wygląda 
definicja danych osobowych. A jakie regulacje ich dotyczą? 

RODO
Już 25 maja 2018 r. wejdzie w życie zupełnie nowa regulacja 
dotycząca ochrony danych osobowych. Jest to tzw. RODO, 
czyli rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych. 

Z artykułu dowiesz się m.in.:
• jak zgodnie z prawem zbierać dane uczestników progra-

mu lojalnościowego,
• jak dbać o bezpieczeństwo danych,
• jak RODO wpłynie na Twój program lojalnościowy.

Nowa era programów lojalnościowychE-BOOK

Co zmienia w porównaniu z dotychczas obowiązującą Ustawą 
o ochronie danych osobowych? Przede wszystkim to, że 
przepisy dotyczące ochrony danych będą jednolite w całej 
Unii Europejskiej. RODO zdążyło obrosnąć już pewną legendą 
– mawia się, że wprowadza rewolucję w obszarze ochrony 
danych osobowych. To prawda, dużo się zmieni. Niektóre 
kwestie będą jednak prostsze i bardziej elastyczne.

Zasady przetwarzania danych
Podstawą RODO jest wiele zasad. Zgodnie z rozporządzeniem 
zbieranie i przetwarzanie danych osobowych ma być: 
• zgodne z prawem,
• przejrzyste, 
• prowadzone tylko w określonym celu, 
• bezpieczne w niezbędnym do tego zakresie. 

Każdy z tych aspektów ma swoje odbicie również 
w zasadach rządzących programami lojalnościowymi. 
Przyjrzyjmy się im bliżej.

Zgodność z prawem
Kiedy przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z pra-
wem? Na potrzeby artykułu warto wymienić dwa podsta-
wowe przypadki – kiedy jest to niezbędne do wykonania 



wcześniej zawartej umowy oraz kiedy osoba, której dane 
są przetwarzane, wyrazi na to zgodę.

Zapytasz pewnie, jaka musi być ta zgoda. RODO i tu wpro-
wadza pewne nowości. Podpowiedzi, jak powinna wyglądać 
taka zgoda, znajdziesz w ramce 1.

Przejrzystość przetwarzania i jego cel
Już na etapie planowania swojego programu lojalnościowego  
i motywacyjnego powinieneś wiedzieć, do czego ma on słu-
żyć. Innym celem jest umożliwienie klientom udziału w kon-
kursach, loteriach, sprzedaży premiowej czy programach 
rabatowych, a innym – prowadzenie szeroko zakrojonych 
analiz danych na podstawie ich koszyków zakupów. Jednak 
za każdym razem przy przystępowaniu do programu klient 
musi dokładnie wiedzieć, na co się zgadza, a także zostać 
w jasny i klarowny sposób poinformowany, jak jego dane 
będą przetwarzane.

Pamiętaj:
O ile przy dokonywaniu transakcji z klientem możesz 
przetwarzać jego dane bez większych formalności, 
o tyle w przypadku programu lojalnościowego w grę 
wchodzi jedynie wyrażenie przez Twojego klienta 
odpowiedniej zgody.

Pamiętaj:
Przy oferowaniu Twojemu klientowi uczestnictwa w pro-
gramie lojalnościowym powinieneś go w przystępny 
sposób poinformować, kto tak naprawdę będzie prze-
twarzał jego dane, jakiego rodzaju będą to dane oraz 
w jakim konkretnym celu będą przetwarzane. 

Nowa era programów lojalnościowychE-BOOK

Jak powinna wyglądać zgoda na przetwarzanie danych 
osobowych po wejściu w życie RODO?

Nie ma jednej narzuconej formy tego, jak taka zgoda powinna wyglądać – jej forma zależy od Ciebie.

Treść zgody powinna być zapisana jasnym i prostym językiem.

Klauzule napisane skomplikowanym, prawniczym językiem będą niedopuszczalne.

Musisz precyzyjnie poinformować w niej klienta o tym, kto i w jaki sposób będzie przetwarzał jego dane.

RODO wprowadza wiele obowiązków informacyjnych. 
Przy wyrażaniu zgody uczestnik programu lojalnościowego 
musi się dowiedzieć m.in. o prawie do wycofania swojej 
zgody, prawie do sprostowania albo usunięcia swoich 
danych oraz do złożenia skargi, jeżeli nie zgadza się ze 
sposobem, w jaki jego dane są przetwarzane. Czy to koniec 
obowiązków? Jeszcze nie. Co ważne, na każde zapytanie 
klienta powinieneś udostępnić mu wszystkie wymienione 
wcześniej informacje.

Jeśli to wszystko brzmi dla Ciebie nieco strasznie, po-
winieneś już teraz zadbać o dwa elementy. Po pierwsze 
– o dobrze napisaną tzw. politykę prywatności, w której 
Twoi klienci, łatwo odnajdą wszelkie niezbędne informacje. 
Po drugie – już teraz znajdź pomysł na przechowywanie 
danych w sposób, który da Ci łatwość ich późniejszego 
odtworzenia i przedstawienia klientowi.
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Podsumowanie
Jak widzisz, wprowadzenie w roku 2018 nowych regula-
cji prawnych w postaci RODO będzie miało niebagatelny 
wpływ również na programy lojalnościowe. Jeśli się jednak 
dokładnie przyjrzeć nowym przepisom, okazuje się, że wcale 
nie musi to oznaczać kompletnej rewolucji. W wypadku 
funkcjonującego programu należy jeszcze raz dokładnie 
przyjrzeć się jego konstrukcji i dokonać w nim niezbędnych 
zmian. Jeżeli natomiast masz zamiar dopiero wprowadzić 
program lojalnościowy do Twojej firmy, nowe przepisy po-
winny Ci towarzyszyć na każdym etapie jego projektowania. 
Wykorzystaj przy tym elastyczność RODO do nawiązania 
jeszcze lepszych relacji z Twoimi klientami. O to przecież 
chodzi w programach lojalnościowych B2B2C.

Bezpieczeństwo danych
Wiadomo, że przy okazji programów lojalnościowych mo-
żesz wejść w posiadanie wielu danych dotyczących Twoich 
klientów. Jak je więc zabezpieczyć? RODO nie wskazuje, 
jakich narzędzi należy użyć do tego celu, ale raczej – jakie 
cele w zakresie bezpieczeństwa powinno się osiągnąć. 
W skrócie: zabezpieczenie danych ma być proporcjonalne 
do ryzyka, które wiąże się z naruszeniem ich ochrony, a ro-
dzaj zabezpieczenia musi uwzględniać m.in. stan wiedzy 
technicznej, koszt wdrażania, kontekst i cele przetwarzania.

W praktyce oznacza to, że przy projektowaniu programu 
lojalnościowego powinieneś uwzględnić te środki zabezpiecza-
jące, które są już na rynku, a których koszt jest proporcjonalny 
do oferowanych rozwiązań i związanego z nimi ryzyka.

Profilowanie
Oprócz powyższych zasad przetwarzania danych RODO 
wprowadza też kolejną nowość mogącą mieć zastosowanie 
do programów lojalnościowych, jaką jest uregulowanie kwestii  
tzw. profilowania, czyli przetwarzania danych osobowych w spo-
sób automatyczny (np. przez program komputerowy) do oceny 
czynników osobowych dotyczących klienta. W praktyce mogą 
to być np. jego zainteresowania, preferencje lub lokalizacja.

Jeżeli chcesz wykorzystywać dane klientów programu lojal-
nościowego do prowadzenia szerzej zakrojonych analiz, musisz 
pamiętać, że RODO zasadniczo zakazuje takiego profilowania, 
w którym określone decyzje, wywołujące skutki prawne lub do 
nich podobne (np. o ustaleniu ceny sprzedaży danego pro-
duktu w stosunku do określonego klienta), są podejmowane 
wyłącznie automatycznie. Warto jednak wiedzieć, że nie będzie 
zakazane zwykłe profilowanie, dopasowujące np. komunikaty 
reklamowe do preferencji użytkownika.

Pamiętaj:
Musisz zadbać o okresową aktualizację takich środków 
– stan wiedzy technicznej wciąż się zmienia, a wraz z nim 
dezaktualizują się również środki bezpieczeństwa.

Pamiętaj:
Z profilowania automatycznego możesz korzystać tylko, 
jeżeli spełnisz jeden z dwóch warunków – gdy dodasz 
do procesu podejmowania decyzji czynnik ludzki albo 
gdy Twoi klienci wyrażą zgodę na takie profilowanie.
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Michał Piechota

aplikant adwokacki w kancelarii MyLo | 
Pogoda Gładki Grzesiek sp.k.
na co dzień pomaga klientom rozwiązy-
wać problemy związane m.in. z prawem 
mediów i nowych technologii, uczestniczy 
także w sporach sądowych oraz doradza 
w bieżącej działalności

Napisz do autora:
michal.piechota@mylo.pl

Jak projektować program 
lojalnościowy zgodnie z RODO?

1

2

3

4

RAMKA 2

Zastanów się, jakie dane Twoich klientów 
i w jakich celach masz zamiar wykorzystywać 
w ramach programu lojalnościowego.

Stwórz politykę prywatności, która będzie za-
wierać niezbędne informacje o przetwarzaniu 
danych osobowych.

Wymyśl interesującą formę nowej zgody na 
przetwarzanie danych osobowych, którą prze-
każesz swoim klientom, i napisz tę zgodę.

Zadbaj o bezpieczeństwo przechowywanych 
danych i możliwość każdorazowego ich przed-
stawiania na żądanie klienta.
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Autorka:  Magdalena Bednarz

Nagroda na miarę 
współczesnych oczekiwań
Nagroda stanowi klucz do sukcesu programów lojalnościowych. Choć mechanizm 
programu, jego cele czy odpowiednia komunikacja są istotnymi elementami, 
składającymi się na skuteczny program, to dopiero właściwie dobrana nagroda 
może zmotywować uczestników do prawdziwej aktywności i zaangażowania. 

Atrakcyjne nagrody w programie lojalnościowym to nie 
lada wyzwanie. Organizator przy tworzeniu programu 

musi pomyśleć o logistyce, przechowywaniu i przekazy-
waniu nagród, stworzeniu atrakcyjnego katalogu, który 
będzie elastyczny i dopasowany do różnorodnych ocze-
kiwań uczestników. Uczestnicy są dziś bardziej wymaga-
jący i świadomi, a przede wszystkim biorą udział w coraz 
większej liczbie programów. A to oznacza, że trudniej jest 
się wyróżnić na bardzo konkurencyjnym rynku. 

Dopasowana nagroda
Nagroda, która będzie dopasowana do oczekiwań od-
biorców, powinna spełniać kilka warunków. Powinna być 
adekwatna do włożonego wysiłku oraz atrakcyjna. Przede 
wszystkim jednak musi trafiać bezpośrednio w gusta 
klientów i dawać im możliwość wyboru. I tu pojawia się 
pierwszy problem. W końcu każdy ma inne oczekiwania, 
inne potrzeby. Zapewnienie tak szerokiego katalogu, który 
oferowałby różnorodne nagrody, spełniające wygórowa-
ne oczekiwania odbiorców, jest z logistycznego punktu 
widzenia niemożliwe. Dodatkowo, ze względu na dużą 
liczbę programów lojalnościowych na rynku, oczekiwania 

Z artykułu dowiesz się m.in.:
• jakie nagrody są dziś najbardziej skuteczne,
• czego od nagród oczekują uczestnicy programów, 
• czy od nagrody trzeba płacić podatek.

uczestników wciąż rosną. Coraz trudniej je spełnić, także 
w kontekście nagród. Najkorzystniejszym rozwiązaniem 
– z perspektywy organizatorów oraz uczestników progra-
mów lojalnościowych – byłoby doprowadzenie do sytuacji, 
w której to nagradzany decyduje o ostatecznym kształcie 
nagrody. Personalizacja dodatkowo wpływałaby pozytywnie 
na motywację uczestników do wzięcia udziału w programie 
lojalnościowym. Jak to zrobić w biznesowej praktyce? 

Jednym z rozwiązań są przedpłacone karty premiowe. To 
nowoczesny katalog nagród wykorzystywany w marketingu lojal-
nościowym. Karty przywiązują do marki i aktywizują uczestników 
programów lojalnościowych. Trafiają w potrzeby i gusta klientów, 
a przy okazji są dostępne w każdym momencie trwania progra-
mu. Z łatwością można je personalizować, a przechowywanie 
tego typu nagród nie sprawia żadnych problemów logistycznych 
organizatorowi programu. Wprowadzenie karty jako nagrody 
do programu lojalnościowego pozwala uczestnikowi wybrać 
taką formę gratyfikacji, jaka będzie dla niego najbardziej odpo-
wiednia i będzie spełniała jego oczekiwania.

Natychmiastowa gratyfikacja
Karty premiowe spełniają także jeszcze jeden warunek, 
stawiany przed skutecznie motywującą nagrodą w progra-
mie lojalnościowym. Chodzi o natychmiastowość gratyfi-
kacji. Uczestnicy programów – przyzwyczajeni do tego, że 
otrzymują wszystko od razu, że produkty i informacje mają 
w zasięgu ręki – również w kontekście nagród oczekują 
szybkiego zaspokojenia swoich pragnień w dogodnym dla 
siebie czasie i miejscu. 
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Wygoda i elastyczność
Karty przedpłacone niosą ze sobą wiele korzyści również 
dla samego organizatora, który nie musi posiadać żadnych 
magazynów ani dbać o stałą fizyczną dostępność nagród. 
Organizator unika także zobowiązań związanych z tworze-
niem katalogu nagród, który z zasady powinien być nie tylko 
atrakcyjny, lecz także wciąż aktualny. Przedpłacone karty 
premiowe można elastycznie dopasować do założeń każ-
dego programu. Z punktu widzenia organizatora swobodne 
różnicowanie wartości nagród na kartach przedpłaconych 
doskonale sprawdzi się szczególnie w przypadku długofalo-
wych akcji. Organizator programu może je personalizować 
zgodnie z indywidualnymi upodobaniami i potrzebami. Z za-
sady karty przedpłacone są akceptowane na całym świecie 

Korzyści z wprowadzenia 
kart przedpłaconych do  
programu lojalnościowego:

RAMKA 1

wysoka personalizacja nagrody – uczest-
nik sam decyduje, jaki ostateczny kształt 
przyjmie jego nagroda;

natychmiastowa dostępność – uczestnik 
od razu może odebrać i wykorzystać swoją 
nagrodę za wykonane działania w ramach 
programu lojalnościowego;

prosta obsługa i logistyka – organizator 
nie musi mieć zaplecza logistycznego, aby 
przechowywać nagrody;

atrakcyjne nagrody bez rozbudowanego 
katalogu – organizator oferuje atrakcyjne 
wynagrodzenie uczestników i nie musi jedno-
cześnie dbać o aktualność swojego katalogu 
i jego ciągłe rozbudowywanie;

elastyczność nagrody – karty można do-
pasowywać do branży, łatwo zmieniać kwotę, 
na którą opiewają, oraz dostosowywać ich 
wygląd do identyfikacji wizualnej marki bę-
dącej organizatorem programu. 

i w internecie, ale można ograniczyć ich akceptację do jednej 
branży lub kilku wybranych, np. biura podróży, sklepów ze 
sprzętem AGD i RTV, perfumerii lub punktów sprzedaży 
organizatora czy jego partnera biznesowego. 

Jak widać, wybór kart przedpłaconych to wygodne i elastycz-
ne rozwiązanie, zaspokajające potrzeby zarówno organizatorów, 
jak i uczestników programów.

Magdalena Bednarz

product line business manager  
w Edenred Polska

Napisz do autora:
magdalena.bednarz@edenred.com 



Nagrody a podatek

Zgodnie z art. 21, ust. 1, pkt 6a, 68 i 68a Ustawy z 26 lipca 1991 r. o 
podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity DzU z 2018 r., 
poz. 200 z późn. zm.) – ustawa o PDOF – osoba fizyczna jest zwolniona 
z podatku dochodowego m.in. w przypadku uzyskania nieodpłatnie:

W powyższych przypadkach świadczeniodawca (organizator) nie jest zobowiązany do pobierania podatku i skła-
dania deklaracji PIT-8C lub PIT-8AR.

Jak pobrać od osoby fizycznej i odprowadzić podatek dochodowy, jeśli jest należny? 
Jeżeli warunki uprawniające do zwolnienia nie zostały spełnione, organizator sprzedaży premiowej, konkursu 
lub loterii promocyjnej ma obowiązek przed wydaniem nagrody pobrać od osoby nagrodzonej / wygrywającego 
podatek w ryczałtowej wysokości 10% wartości nagrody / wygranej i do 20. dnia miesiąca następującego po mie-
siącu, w którym podatek został pobrany, wpłacić podatek do swojego urzędu skarbowego. 

Do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym organizator przesyła zaś do urzędu skarbowego 
roczną deklarację PIT-8AR. Natomiast w przypadku pozostałych świadczeń przekazanych w ramach promocji lub 
reklamy podmiot, który je wydał, co do zasady sporządza i przesyła do osoby fizycznej oraz jej urzędu skarbowego 
informację PIT-8C. Informacja ta przesyłana jest do końca lutego następnego roku podatkowego.

świadczeń przekazanych w ramach promocji lub reklamy – jednorazowo 
do 200 zł – przy czym zwolnienie nie dotyczy świadczeń przekazywanych 
m.in. własnym pracownikom lub zleceniobiorcom (pkt 68a); 

nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jed-
norazowo do 2000 zł – pod warunkiem, że nagroda nie dotyczy pro-
wadzonej przez osobę fizyczną działalności gospodarczej (pkt 68);

wygranych w konkursie z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu – jednorazowo do 2000 zł (pkt 68);

wygranych w konkursie organizowanym i emitowanym (ogłaszanym) przez środki masowego przekazu (prasa, 
radio i telewizja) – jednorazowo do 2000 zł (pkt 68);

wygranych w loterii promocyjnej – jednorazowo do 2280 zł – przy czym za jednorazową wartość wygranych w loterii 
promocyjnej uważa się kwotę uzyskaną na podstawie jednego losu lub innego dowodu udziału w grze (pkt 6a).

Nowa era programów lojalnościowychE-BOOK

Podstawowe typy promocji – stawki podatkowe:

Próg zwolnienia 
podatkowego

Sprzedaż  
premiowa

2000 zł* 2000 zł* / 0 zł* 2280 zł 0 zł

10% 10% 10% Wg stawki podatkowej 
uczestnika

PIT-8A (zbiorczo) PIT-8A (zbiorczo) PIT-8A (zbiorczo) PIT-8C (indywidualny dla  
każdego uczestnika)

Do 20. dnia  
następnego  
miesiąca po  

wydaniu nagrody

Do 20. dnia  
następnego  
miesiąca po  

wydaniu nagrody

Do 20. dnia  
następnego  
miesiąca po  

wydaniu nagrody

Do 28. lutego  
następnego 

roku po wydaniu 
nagród

Konkurs Loteria Inna  
promocja

Wartość podatku

Rodzaj rozliczenia

Termin rozliczenia

Dorota Walerjan

doradca podatkowy, Counsel, 
kancelaria Hogan Lovells



Skuteczny program 
lojalnościowy, czyli jaki?
O tym, co motywuje uczestników do wzięcia udziału w programie lojalnościowym, 
jakie są poszczególne etapy planowania programu oraz jak dobrać partnera, który 
pomoże w jego stworzeniu i przeprowadzeniu, rozmawiam z Mariuszem Cichym, 
dyrektorem sprzedaży w kategorii programy lojalnościowe w Edenred Polska. 

Dziś firmy prześcigają się  
w wymyślaniu strategii  
marketingowych, które miałyby 
się przełożyć na wyższą sprzedaż, 
utrzymanie stałych klientów  
i pozyskanie nowych. Jakie są 
sprawdzone i skuteczne  
rozwiązania w tym zakresie?
Mariusz Cichy: Właściwie dobrane i opracowane programy 
wsparcia sprzedaży czy programy lojalnościowe są skutecz-
nymi i zarazem niedrogimi narzędziami, wykorzystywanymi 
do budowania lojalności, motywowania partnerów handlo-
wych i zwiększania wyników. Firmy organizują średnio jeden, 
dwa programy w ciągu roku, ale są i takie – np. z branż IT, 
FMCG – które przeprowadzają ich kilka. Tego typu program 
jest inwestycją, która zaprocentuje w niedalekiej przyszło-
ści, m.in. zbuduje lojalność między klientem a marką. Moje 
doświadczenie pokazuje, że dzięki poprawnie wdrożonemu 
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Jak stworzyć skuteczny  
program lojalnościowy:

1

2

3
4

Określ cele i budżet zgodnie z zasadą SMART; 
cel musi być sprecyzowany, mierzalny, atrak-
cyjny, realny i terminowy.

Zaplanuj program lojalnościowy i monitoruj 
go na bieżąco.

Wybierz atrakcyjne nagrody.

Bądź konsekwentny.  

programowi lojalnościowemu firma zyskuje przewagę kon-
kurencyjną, a jej produkty lub usługi są chętniej wybierane 
przez konsumentów i partnerów biznesowych.

Przeprowadził Pan wiele  
programów lojalnościowych.  
Co z Pana perspektywy jest  
ważne w ich tworzeniu?
Najważniejsze jest określenie grupy docelowej, którą będziemy 
motywować. Przedsiębiorca musi znać potrzeby odbiorców 
i mechanizmy rynkowe oraz wybrać takie narzędzia, dzięki 
którym firma będzie w stanie skutecznie zmotywować klienta do 



wzięcia udziału w programie. Na kolejnym etapie należy ustalić, 
których uczestników będziemy nagradzać. Pamiętajmy, że nie 
tylko warto nagradzać tych najbardziej aktywnych, osiągających 
najwyższe wyniki, lecz także – motywować tych słabszych do 
zwiększania obrotów. To są detale, na które powinna zwracać 
uwagę firma organizująca program, bo to ona koordynuje 
każdy etap prowadzonej akcji i ma w porę reagować. Dlatego 
istotny jest wybór właściwego partnera do obsługi programu. 
Edenred służy nie tylko 50-letnim doświadczeniem, lecz także 
wiedzą i know-how oraz zespołem specjalistów, którzy dora-
dzają najlepsze rozwiązania, dopasowane do potrzeb klientów. 
Podchodzimy do naszych klientów w indywidualny i elastyczny 
sposób. Jest jeszcze jeden istotny element planowania pro-
gramu lojalnościowego, a mianowicie budżet. Trzeba go tak 
zaplanować, aby środków wystarczyło na cały okres trwania 
programu. Jeśli pieniądze skończą się wcześniej, cały wysiłek 
włożony w akcję pójdzie na marne.

Jakie nagrody dziś zadowolą klienta?
Przede wszystkim te, które dostarczają pozytywnych emocji 
i spełniają oczekiwania grupy docelowej. Każdy z nas pragnie 
poczucia wolności i samodzielnego decydowania o swoich po-
trzebach. Najbardziej pożądane prezenty to gotówka i dobra 
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luksusowe – lub też ich odpowiednik, który je skutecznie zastąpi. 
Atrakcyjne, a przede wszystkim możliwe do osiągnięcia nagrody 
przyciągają większą liczbę uczestników. Zauważam duże zainte-
resowanie klientów nagrodami w postaci kart przedpłaconych, 
które są niczym innym jak kartami płatniczymi akceptowanymi 
na całym świecie. Jest to nagroda bardziej dostosowana do 
potrzeb uczestników. Uczestnik, który otrzymał kartę Edenred, 
na bieżąco i przede wszystkim samodzielnie kontroluje stan 
środków i historię transakcji w aplikacji mobilnej oraz na stronie 
internetowej. Dzięki temu wie, jaki pułap osiągnął i za co został 
nagrodzony. Dodatkowo otrzymuje także dostęp do programu 
zniżkowego oraz ma możliwość płacenia w szybki i wygodny 
sposób telefonem z aplikacją Google Pay™. W Edenred sami 
korzystamy z naszych rozwiązań. Wykorzystujemy je m.in. do 
nagradzania własnych sił sprzedaży za efekty i do motywowania 
pracowników do osiągania lepszych wyników.

Programy lojalnościowe i motywacyjne oparte na na-
grodach w formie kart przedpłaconych są efektywne pod 
kątem kosztów i czasu. Nie wymagają gromadzenia na-
gród i ponoszenia wydatków na ich magazynowanie. Karty 
są zawsze dostępne, nigdy się nie kończą, a organizator 
programu lojalnościowego i wsparcia sprzedaży w szybki 
i łatwy sposób samodzielnie zarządza katalogiem nagród.



Klient oczekuje produktów i usług 
skierowanych tylko do niego. Stąd 
coraz popularniejsze działania 
BTL, przeznaczone dla konkretne-
go odbiorcy. Czy mogą one zastą-
pić tradycyjne i wysokobudżetowe 
akcje marketingowe?
Zindywidualizowanie produktu czy usługi to tylko pierwszy krok 
do zbudowania relacji z klientem. Bardziej istotne – z punktu 
widzenia rozwoju sprzedaży – jest podtrzymanie tej relacji na 
takim poziomie, aby klient nie szukał alternatywy. Kluczem do 
sukcesu są w tym wypadku programy lojalnościowe kierowa-
ne do kontrahentów biznesowych, programy konsumenckie 
oraz akcje wsparcia sprzedaży. Są one dużo tańszym i skutecz-
niejszym sposobem dotarcia do konsumentów i klientów niż 
tradycyjna reklama. Znaczenie ma wybór firmy, która program 
opracuje i zrealizuje, a przede wszystkim zaproponuje najlepsze 
rozwiązania. Najważniejsza jest tu kompleksowa obsługa, w tym 
elastyczne i indywidualne podejście oraz doradztwo na każdym 
etapie trwania akcji, a także podejmowanie niezbędnych dzia-
łań, które pozwolą urozmaicić program i przyciągnąć do niego 
większe grono uczestników.

Jak wygląda proces tworzenia  
programu lojalnościowego  
krok po kroku?
Jeśli przedsiębiorca chce rozpocząć program lojalnościowy 
i wybrał już firmę do jego obsługi, kolejnym krokiem jest 
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Masz więcej pytań do rozmówcy?

Napisz lub zadzwoń: 
mariusz.cichy@edenred.com 

 +48 600 934 628
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wspólna analiza potrzeb i efektów, które dany program 
ma przynieść. Tak działamy w Edenred. Zaczynamy od 
spotkania z klientem, aby znaleźć odpowiedzi na kilka pytań, 
m.in. jaki mamy pomysł na program, z uwzględnieniem 
jego adresatów, jakie są ogólne cele sprzedażowe, który 
kanał ma być najbardziej zmotywowany, ile firma może 
zyskać. Następnie opracowujemy koncepcję programu, na 
którą składają się: zasady, strategia komunikacji, kreatywne 
opracowanie programu. Na tym etapie należy także usta-
lić wysokość pułapu sprzedaży, po którego osiągnięciu 
uczestnik programu otrzyma nagrodę, np. w postaci już 
załadowanej karty przedpłaconej. Istotne są przelicznik 
i katalog nagród wraz z systemem ich zamawiania oraz 
moduł raportowania. W zależności od rodzaju akcji po-
magamy w opracowaniu regulaminu, który uwzględnia 
optymalizacje podatkowe, a także zapewniamy obsługę 
prawnopodatkową. Jest jeszcze jeden istotny element pla-
nowania programu lojalnościowego, a mianowicie wymiana 
informacji z uczestnikami. Na bieżąco trzeba zawiadamiać 
uczestników o osiąganych wynikach, zakończonych etapach 
programu i kwocie zasilenia karty.

Czym kierować się przy wyborze 
partnera, który poprowadzi  
program lojalnościowy?
Wybór firmy do obsługi akcji lojalnościowych powinien 
uwzględniać przede wszystkim wiedzę i doświadczenie. 
Ważne są rzetelność i szybkość świadczonych usług, a także 
elastyczne dostosowanie się do potrzeb klienta i sprostanie 
jego oczekiwaniom. Duże znaczenie ma nowoczesna tech-
nologia, umożliwiająca odpowiednią konfigurację programu. 
Z jednej strony chodzi o profesjonalne doradztwo, a z drugiej 
– trzeba pamiętać, że to klient ma konkretne wymagania 
i cele, do których firma obsługująca program musi się dopa-
sować. Wzajemne zaufanie gwarantuje sukces współpracy.

Rozmawiała: Justyna Bakalarska



oferty: poczucia sensu pracy, perspektyw długofalowego 
rozwoju, możliwości budowania ważnych i silnych relacji ze 
współpracownikami i dobrych, zaspokajających potrzeby 
pracowników warunków pracy.  

Tożsamość i atmosfera organizacji
Czy lojalność Twojego pracownika zostanie zbudowa-
na przez „dynamiczną pracę w kreatywnym zespole”? 
Prawdopodobnie będzie to niewystarczający argument. 
Tymczasem w większości ogłoszeń o pracę tego typu sfor-
mułowania stanowią jedyny komunikat na temat wartości 
i atmosfery w organizacji, do której miałby dołączyć poten-
cjalny pracownik. Marketerzy do wyróżniania konkurencyj-
ności produktu stosują USP – unique selling proposition. 
Employer branding wymyślił własny odpowiednik powyższe-
go – EVP, czyli employment value proposition. Mechanika 
USP i EVP jest dość podobna. Co bardzo ważne – zakłada, 

Autorki:  dr Barbara Zych, Kinga Makowska

Lojalność pracowników – jak 
ją osiągnąć w 2018 roku?
Firmy prześcigają się w tworzeniu programów lojalnościowych i motywacyjnych, 
mających służyć zwiększaniu sprzedaży i budowaniu relacji z klientami. Nie 
można jednak zapomnieć, że równie istotna jest lojalizacja pracowników. Jakie 
techniki zastosować, aby zbudować lojalny i zmotywowany zespół, nastawiony 
na osiąganie celów firmy?

Trudno negować potrzebę wzmacniania lojalności pracow-
ników, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę obecną dynamikę 

rynku pracownika. Według najnowszych doniesień Instytutu 
Badawczego Randstad z 2018 r. co piąty Polak zmienił w ostat-
nim półroczu pracę. Główne przyczyny rotacji pozostają od 
lat niezmienne: możliwość rozwoju zawodowego, wyższe 
wynagrodzenie lub korzystniejsza umowa. Te elementy wy-
starczą, by pracownik zamienił swoją obecną organizację na 
nową. Jednak sama obietnica zaspokojenia przez pracodawcę 
tych najbardziej podstawowych potrzeb nie sprawi, że firma 
przyciągnie, a co ważniejsze – zatrzyma najlepszych pracow-
ników. Warto spojrzeć na zjawisko lojalności szerzej. Będzie to 
przydatne w planowaniu strategii organizacyjnej na rok 2018. 

Składowe lojalności od podstaw
Kluczem do sukcesu w utrzymaniu najlepszych pracowników 
jest wyznaczenie potencjalnych przewag konkurencyjnych na 
podstawie perspektywy zewnętrznej (rynek) i wewnętrznej 
(pracownicy) oraz zabezpieczenie kluczowych obszarów 

Z artykułu dowiesz się m.in.:
• jak odpowiednio zastosowane narzędzia komunikacyjne 

budują lojalność pracowników organizacji,
• jakie trendy employer brandingu wyznaczają kierunek 

lojalizacji pracowników,
• jakie kroki podejmują organizacje, by tworzyć lojalne 

społeczności fanów marki. 
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Wskazówka:
Już teraz rynek używa zaawansowanych narzędzi 
analityki HR i employer brandingu, które sprawdza-
ją nie tylko, jak wartościowa może być potencjalna 
oferta pracodawcy, lecz także – czy jest odpowiednio 
komunikowana. Oprócz badań opartych na zaangażo-
waniu pracowników (GPTW) istnieją również narzędzia 
audytujące procesy marketingowe, HR i EB metodą 
algorytmów bazujących na benchmarkach rynkowych 
(EBnavi). Warto z nich skorzystać.



że efektywny komunikat o potencjalnej przewadze kon-
kurencyjnej musi zostać oparty zarówno na informacjach 
„twardych”, bliższych faktom, jak i informacjach „miękkich”, 
nawiązujących do sfery uczuć oraz emocji. Z perspekty-
wy pracodawcy w USP należy zadbać tylko i aż o dwie 
rzeczy – w pierwszej kolejności dobrze określić przewagi 
(z uwzględnieniem zarówno „twardych”, jak i „miękkich” 
argumentów), a następnie efektywnie je zakomunikować.

W roku 2018 należy opierać komunikację wewnętrzną 
i zewnętrzną na dobrze wypracowanym, angażującym EVP. 
Pracownik identyfikujący się z kulturą organizacji pozostanie 
zaangażowany, nawet jeżeli konkurencja zaoferuje mu o kilka 
procent wyższe wynagrodzenie. 

Zgrywalizowane narzędzia 
angażujące pracowników
Najczęstszy schemat inicjatyw mających na celu podniesie-
nie lojalności pracowników przez wzmocnienie ich zaanga-
żowania opiera się na dużym wysiłku operacyjnym działu 
HR i mnożeniu inicjatyw pozastatutowych. Nie powinieneś 
planować w 2018 r. działań, do których pracownicy muszą 
niejako sami się motywować przez jedynie dobre chęci i wy-
siłek działu HR. Trzeba się liczyć, że takie zadania będą miały 
niski priorytet wobec innych, bardziej palących – z punktu 
widzenia biznesowego lub formalnego – tematów.  Np. re-
krutacji nowych pracowników, administrowania kluczowymi 
procesami czy zwykłego „gonienia za targetem”. 

Ratunek przynoszą narzędzia aktywacji pracowników 
oparte na aplikacjach i algorytmach wykorzystujących ideę 
grywalizacji, a przy tym wspierające najważniejsze cele orga-
nizacji – np. zwiększenie wskaźnika poleceń pracowniczych, 
podniesienie innowacyjności przedsiębiorstwa czy uspraw-
nienie procesu wejścia w kulturę korporacyjną.
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Wskazówka:
Klasyczne kanały mogą być niewystarczające, dlate-
go coraz więcej pracodawców decyduje się na nie-
standardowe narzędzia komunikacji zewnętrznej 
i wewnętrznej: interesujące wizytówki pracodawców, 
pokazujące organizację od środka, np. w ramach 
kampanii społecznej PracujeBoLubie.pl, wewnętrzne 
ambienty, prezentujące kulturę organizacji, itp. 

Pamiętaj:
Unowocześnienie i zgrywalizowanie procesów aktywacji 
pracowników to klucz do sukcesu w roku 2018. 

Warto zwrócić uwagę na to, jak wielu pracodawców ma 
wewnętrzne systemy poleceń bądź deklaruje korzystanie 
w przeszłości z podobnych rozwiązań. Są one efektywne, jeśli 
Twoja organizacja nie popełnia często pojawiających się w tej 
sferze błędów (ramka 1). Negatywne praktyki wzbudzają nie-
chęć pracowników bądź nie generują ich aktywności. Oparcie 
procesu poleceń na pozapłacowych, dobrze dopasowanych 
do potrzeb i wartości pracowników benefitów, wraz z łatwo-
ścią polecenia i dostępnością platformy, warunkuje sukces 
wewnętrznych działań, a także wzrost poziomu zatrudnienia 
nawet do 60% w skali roku.

Jak przekuć plan na działanie?
Jeżeli chcesz zacząć rozwijać politykę budowania lojalności 
w swojej organizacji, sama teoria nie wystarczy. Aby zaintereso-
wać tematyką menedżerów i HR-owców, warto sięgnąć po dane 
rynkowe i przykłady dobrych praktyk ze świata. Według raportu 
LinkedIna „Why & How People Change Jobs” z 2015 r. aż 42% 

Do najczęstszych błędów, 
prowadzących w efekcie 
do braku efektywności 
wewnętrznych systemów 
poleceń, można zaliczyć:

RAMKA 1

brak dialogu z pracownikami,

brak znajomości potrzeb, które powinny zo-
stać zaspokojone, 

stosowanie nagród finansowych, 

konieczność silnego zaangażowania się pra-
cownika i spełnienia wielu wymogów – pole-
cającego i polecanego, 

brak integracji systemu poleceń z systemem 
wewnętrznym. 



pracowników, którzy zdecydowali się na zmianę pracodawcy, 
twierdzi, że zostałoby w poprzedniej firmie, gdyby pracodawca 
zaoferował „coś więcej”. Pytanie brzmi, co kryje się pod tym 
tajemniczym hasłem. Odpowiedzi nie są zaskakujące – zawsze 
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Jak zatrzymać pracownika w firmie na dłużej przez 
zaoferowanie mu „czegoś więcej”?

RAMKA 2

Jeżeli Twoja firma działa na podstawie marki konsumenckiej – zainspiruj się klienckim programem 
lojalnościowym i stwórz rozwiązania skierowane do pracowników. Ułatw im dostęp do swoich produktów, 
zaproponuj korzystne rozwiązania i buduj społeczność ambasadorów marki pracodawcy przez... budowanie 
społeczności ambasadorów marki klienckiej! 

Jeżeli w Twojej firmie pracownicy mają możliwości rozwoju – pokaż je i uczyń z nich kluczowy element 
wizerunku przedsiębiorstwa. Zaplanuj konkretne, atrakcyjne ścieżki kariery, które będziesz komunikował i na 
bieżąco dostosowywał do indywidualnych planów pracowników. Promuj aplikacje wewnętrzne i komunikuj 
profil talentu w organizacji.

Jeżeli wiesz, że konkurencja zaoferuje Twoim pracownikom lepsze warunki finansowe – wyprzedź 
ją. Wdrażaj politykę benefitów i bonusów budujących lojalność, nie stawiając wysokich wymagań na wejściu. 
Pokaż pracownikom, że praca w Twojej organizacji niesie za sobą więcej korzyści, niż myśleli. Według badania 
przeprowadzonego przez LinkedIn aż 74% profesjonalistów zmieniających pracę otrzymało u konkurencji 
lepsze warunki finansowe – co oznacza, że pozyskanie nowego pracownika jest dla Twojej organizacji bar-
dziej kosztowne niż utrzymanie i rozwijanie obecnych już w organizacji talentów. 

Jak lojalizować swoich 
pracowników?
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RAMKA 3

Zadbaj o aktualne, przejrzyste i opracowane 
wraz z pracownikami zasady formalne – za-
ufanie zaczyna się budować już w momencie 
podpisania umowy. Wykorzystaj ten moment!

Pamiętaj o bieżącym monitorowaniu atrak-
cyjności oferty pracodawcy – porównuj się 
z rynkiem i badaj oczekiwania pracowników.

Aktywnie buduj i komunikuj kulturę organiza-
cyjną opartą na wartościach – firma to ludzie, 
zadbaj o ich emocje.

Wdrażaj narzędzia, które aktywują i lojalizu-
ją pracowników dzięki grywalizacji – praca, 
w której możesz się bawić, to praca, w której 
chcesz zostać.

Zainspiruj menedżerów swojej organizacji 
przez pokazanie, ile możecie zyskać dzięki 
wprowadzeniu dobrych programów lojalno-
ściowych – zacznij od jednej, szytej na miarę 
inicjatywy i monitoruj jej wpływ na organizację

dr Barbara Zych

CEO Employer Branding Institute

Napisz do autorki:
barbara.zych@ebinstitute.pl 

Kinga Makowska

strateg kreatywny w Employer  
Branding Institute

Napisz do autorki:
kinga.makowska@ebinstitute.pl 

będą powiązane z kluczowymi elementami oferty pracodawcy 
i samej pracy w organizacji. Istnieją jednak inicjatywy, które 
mogą zostać podjęte niezależnie od innych działań – i wcale 
nie są nowością na rynku (ramka 2)! Pamiętaj także, że warto 
nagradzać za efekty nie tylko pracowników działów sprzedaży, 
lecz także pozostałych. Przez grywalizację możesz angażować 
do pracy i tworzyć konkursy dla wszystkich działów – związane 
z wynagrodzeniem za brak absencji, promujące firmowe jubi-
leusze, oferujące nagrody dla najlepszych zespołów, a nawet 
zachęcające pracowników do rzucenia palenia. Wystarczy tylko 
zadbać o skuteczne wprowadzenie takich konkursów, a wtedy 
wspomogą one Twoją walkę o lojalność pracowników.



Zdefiniowanie  
zasad udziału  

w programie oraz 
przyznawania 

punktów

Wybór narzędzi 
wykorzystanych 

w programie

Wprowadzenie 
programu 
wsparcia 

sprzedaży 
w życie

Monitorowanie 
zwiększonej 

sprzedaży
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Na tym etapie dyrektor sprzedaży:

Na tym etapie dyrektor sprzedaży:

Na tym etapie dyrektor sprzedaży może:

Na tym etapie dyrektor sprzedaży:

definiuje profil uczestnika programu wsparcia sprzedaży,

wybiera sposób komunikacji z uczestnikami programu wsparcia sprzeda-
ży (np. SMS, e-mail, telefon, kontakt osobisty podczas spotkań),

wysłać informację o programie do swoich handlowców,

analizuje efekty wsparcia sprzedaży w czasie (np. zwiększona sprzedaż, 
w których regionach, na jakich produktach),

opracowuje mechanizm i zasady zbierania punktów  
w programie wsparcia sprzedaży,

opracowuje system raportowania i rozliczania wyników (np. CRM,  
Excel, inne dostępne), 

udostępnić handlowcom wyniki sprzedażowe i stan ich  
punktów lub doładowań,

analizuje działania handlowców (np. zdobyte punkty, rankingi aktywnych 
handlowców, cenne sygnały z rynku od handlowców),

opracowuje zasady programu dla własnych handlowców – tutaj każda nagro-
da będzie traktowana jak wynagrodzenie dla handlowca (podatek, ZUS).

przekazuje nagrodę za wyniki sprzedażowe, zaangażowanie itp. 
– przedpłacona karta premiowa, doładowywana kwotami 
zgodnymi z ustalonymi zasadami.

prowadzić komunikację kierowaną do handlowców (np. rankingi han-
dlowców w celu zwiększenia skuteczności czy podkręcania rywalizacji).

analizuje wyniki dodatkowych konkursów w trakcie trwania programu 
wsparcia sprzedaży, jeżeli takie mają miejsce.

Wsparcie własnych sił sprzedaży
Pamiętaj, że wsparcie wewnętrznych sił sprzedaży również ma wpływ na skuteczność i efekt organizowanych przez Ciebie 
programów lojalnościowych. Dzięki naszej infografice zapoznasz się z obowiązkowymi etapami działań w tym zakresie. 

Co zyskujesz dzięki umiejętnemu wsparciu własnych sił sprzedaży?

Handlowcy dostają trampolinę do działania, przez co sprzedaż jest bardziej efektywna.
Zwiększa się sprzedaż produktów Twojej marki.
Pozyskiwana jest większa liczba nowych, stałych klientów.
Budowana jest silna marka w oczach handlowców i dzięki nim również w oczach klientów i partnerów handlowych (wzrasta świadomość marki).
Handlowcy osiągają lepsze wyniki.
Wzmacnia się motywacja sił sprzedaży.
Zwiększa się zaangażowanie handlowców.



Najlepsze sposoby na zaangażowanie 
użytkowników w programy lojalnościowe
Programy lojalnościowe to wciąż jedne z najbardziej skutecznych sposobów na 
budowanie relacji między klientem a marką. Teraz nie wystarczy już jednak na-
gradzanie uczestnika programu za dokonaną transakcję w modelu: kup, a otrzy-
masz punkty. Należy wykorzystać też możliwości analizy danych (tzw. big data), 
grywalizację, a w to wszystko wpleść dostępne kanały, którymi jesteś w stanie 
dotrzeć do uczestnika, zachęcić go do aktywności. Poza mobilnymi stronami, 
które są już od dawna standardem, warto wprowadzać do programów nowin-
ki technologiczne, budować aplikacje na smartfony oraz działać w social media.  

Buduj relacje
Uczestnicy już od dawna nie są nagradzani jedynie za zakupy. Nagradzać warto za 
rekomendacje produktów, za dodatkowe aktywności, za testy wiedzy, quizy, różnego 
rodzaju akcje specjalne. Uczestnik – co bardzo ważne – musi czuć, że o nim pamiętasz i się nim „opiekujesz”. To do Ciebie należy 
przypominanie mu (tu mowa o programach B2B) o poziomie osiągnięcia jego celów, brakujących zakupach, zachęcanie go do udziału 
w dodatkowych akcjach, a także pamiętanie o nim chociażby w dniu jego urodzin.

Większość tych działań prowadzimy w agencji Feraina, a dzięki analizie danych wiemy, kiedy zareagować i z jakim tematem 
„zgłosić się” do uczestnika. Ważne jest, aby reagować w czasie rzeczywistym.

Dzięki takiemu podejściu udaje się zbudować z klientem i uczestnikami programów dobre, długotrwałe, skutkujące wieloletnią 
współpracą relacje. 

Stale aktywizuj
Ważne jest, aby program żył. Nie można pozwolić sobie na wprowadzenie programu i pozostawienie go samemu sobie, z założeniem, 
że jakoś to będzie. Przy obecnie występującej wielości różnych bodźców i przy bierności firmy prowadzącej program uczestnik nie 
tylko nie będzie się angażował w program, ale w ogóle zapomni o jego istnieniu. Należy nieustannie stymulować uczestnika programu 
i zachęcać go, aby był aktywny. 

Nie zapominaj, że kluczowa w programach jest nagroda. Musi być na tyle atrakcyjna, żeby było o co walczyć. Musi być też możliwa 
do osiągnięcia i niezbyt oddalona w czasie. 

Pamiętaj też, że w programach nie można wszystkich uczestników traktować jednakowo, bo ci mniejsi są z góry skazani na 
przegraną. Ważna jest segmentacja klientów. 
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Przykład:
Załóżmy, że segmentacja dotyczy sklepów. Duży sklep to automatycznie większy cel, a co za tym idzie – szansa na większą na-
grodę. Mały sklep to mniejszy realny cel, ale także szansa na atrakcyjną nagrodę. Konkursy, zabawy, quizy muszą mieć więc jak 
najbardziej demokratyczny mechanizm, aby każdy miał w nich szanse. Gdy uczestnik to widzi, bardziej angażuje się w program.

Dopasuj nagrodę do oczekiwań
Wiadomo, że zawsze i wciąż największą zachętą są nagrody. W naszej agencji w programach, które organizujemy, oferujemy szeroki 
katalog nagród, a wśród nich gotówkę, która jest bardzo chętnie wybieraną nagrodą. Jeśli w katalogu nagród rzeczowych czy „prze-
życiowych” uczestnik nie znajdzie tego, czym jest zainteresowany, prosi o wydanie karty przedpłaconej Edenred, którą może zapłacić 
za wszystko. Ostatnio pojawiła się nowa funkcja, dzięki której posiadacz karty przedpłaconej zapłaci za zakupy telefonem. To kolejne 
ułatwienie i kolejny krok w kierunku konsumenta, a procedura jest niezwykle prosta. 

Opisane podejście pozwala stawiać śmiałe cele w programach i je osiągać. A najskuteczniejszą metodą weryfikacji efektywności 
jest wzrost zakupów uczestników programów i wzrost udziałów produktów klienta. 

Magdalena Żebrowska

senior loyalty manager w Agen-
cji Feraina, mająca 10-letnie 
doświadczenie w tworzeniu 

i realizacji programów lojalno-
ściowych
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Program lojalnościowy 
w B2B krok po kroku
Aspekty prawne programu, jego mechanizm i motywująca nagroda – te elementy 
zawsze należy wziąć pod uwagę podczas organizacji programu lojalnościowego, 
niezależnie od tego, czy organizujesz program w segmencie B2C, czy – B2B. 
Odpowiednie przygotowanie pozwoli Ci uniknąć wielu problemów w trakcie 
trwania programu, a także sprawi, że zakończy się on sukcesem.

Program lojalnościowy może wprowadzić każda firma, 
której zależy na wytworzeniu więzi z klientami. Można 

osiągnąć ten cel na różne sposoby. Czasem wystarczy 
skorzystanie z popularnego narzędzia typu „zbieranie 
punktów” (lojalność transakcyjna), a czasem należy sięgnąć 
po bardziej złożone, wielopłaszczyznowe działania wize-
runkowe, związane z samą marką (lojalność emocjonalna). 
Klasycznymi przykładami obu rozwiązań są odpowiednio 
programy punktowe na stacjach benzynowych i strategia 
promocji produktów marki Apple. 

Typowy program lojalnościowy B2B na ogół przyjmuje 
postać programu punktowego, a wtedy podstawą wynagra-
dzania jego uczestników jest naliczanie punktów w zamian 
za transakcje lub zamówienia promowanych produktów. Taki 
program często premiuje również określone zachowania, np. 
częstotliwość zamówień, wybór konkretnych metod zama-
wiania (e-platforma), dodatkowe czynności, takie jak udział 
w szkoleniach produktowych, i inne. 

Z artykułu dowiesz się m.in.:
• jaki mechanizm działa najskuteczniej,
• czy warto organizować program lojalnościowy z ze-

wnętrzną agencją,
• jaka nagroda skutecznie zmotywuje Twoich partnerów 

bieznesowych.
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5 kluczowych czynników sukcesu programu punktowego

1

2

3

4

5

RAMKA 1

Powtarzalność transakcji (lub innych czynności podlegających punktowaniu). Częste i powtarzalne czyn-
ności, za które naliczane są punkty, będą idealnym wprowadzeniem do dalszych działań.

Istotność promowanych produktów z biznesowego punktu widzenia uczestnika programu. Jeśli promowany 
produkt jest tylko dodatkiem do prowadzonego biznesu, a nie jego koniem pociągowym, to prawdopodobnie 
typowy program lojalnościowy nie spełni oczekiwanej funkcji.

Odpowiednia wartość koszyka zakupowego. Ten czynnik jest kluczowy i wiąże się również z kolejnym 
punktem, tj. wartością nagród. Jeśli uczestnik mało kupuje (czyli ma mały koszyk zakupowy), to jego nagroda 
w programie nie będzie okazała i trzeba będzie na nią długo zbierać punkty. Pytanie zatem, czy taki program 
odpowiednio zmotywuje go do działania. Oczywiście oczekiwaną reakcją na taki problem powinno być zwięk-
szenie koszyka zakupowego. Trzeba jednak najpierw ocenić, czy jest ono jeszcze możliwe (np. uczestnik już 
kupuje większość produktów z oferty organizatora programu lub nie ma możliwości kupować więcej ze względu 
na chociażby zobowiązania finansowe).

Odpowiednio atrakcyjne nagrody (czyli odpowiedni budżet programu). Wartość nagrody na ogół usta-
lana jest jako procent od wartości transakcji i w każdej organizacji może wyglądać różnie (np. ze względu 
na marżowość). Jednak należy oszacować, czy przewidywana nagroda będzie dla uczestnika atrakcyjna, 
na podstawie jego średniego koszyka zakupowego i ustalonego procentu od wartości transakcji przezna-
czanego na nagrodę. Na atrakcyjność gratyfikacji wpływają też oczywiście rodzaje oferowanych nagród 
(uczestnik może nie znaleźć nic ciekawego w katalogu nagród rzeczowych, a wtedy program przestanie 
go całkowicie motywować) oraz średni czas potrzebny na zdobycie pożądanej nagrody (im dłuży czas, 
tym mniejsza motywacja).

Stosunkowo mała pracochłonność z punktu widzenia uczestnika. Nawet najlepszy program lojalnościowy 
można popsuć, gdy postawi się przed uczestnikami zbyt wiele formalnych wymagań lub zadań do wykonania. 
Im prościej, tym lepiej. Niestety, nie zawsze można uprościć procedury do minimum. Czasem uczestnik musi 
w jakiś sposób zarejestrować swoją sprzedaż. Ważne, aby cały proces był dla niego jak najbardziej naturalny 
i nie stawiał przed nim przeszkód trudnych do pokonania.

Przykład:
Tego rodzaju program słabo sprawdzi się w sprzedaży ubezpieczeń klientom końcowym (zbyt rzadka odnawialność 
zakupu), ale idealnie zadziała u sprzedawców ubezpieczeń, którzy podpisują umowy codziennie.

Przykład:
Hurtownia lakierów samochodowych odniesie większy sukces, jeśli zaproponuje swoim klientom (warsztatom 
blacharsko-lakierniczym) program lojalnościowy oparty na premiowaniu lakierów, a nie na premiowaniu narzędzi 
używanych do lakierowania. 

Przykład:
Uczestnik musi zarejestrować fakturę, ale fizycznie jej nie ma, bo została ona wysłana elektronicznie do księgowości. Warto 
sobie w takiej sytuacji odpowiedzieć na pytanie, czy będzie on za każdym razem chodził do księgowej po kopię faktury.

Nowa era programów lojalnościowychE-BOOK



Dla jakich firm  program 
punktowy jest idealnym 
rozwiązaniem? 

RAMKA 2

Dla producenta, który szuka narzędzia do 
wsparcia sprzedaży u dystrybutorów (PH 
dystrybutora) lub sprzedawców w sklepach.

Dla dużej sieci hurtowni, która szuka roz-
wiązania do wsparcia sprzedaży do swoich 
klientów B2B.

Dla firm z branż FMCG lub HoReCa, próbu-
jących dotrzeć do kucharzy lub osób odpo-
wiedzialnych za zamówienia ich produktów.

Dla firm z branży budowlano-przemysłowej 
i wyposażenia wnętrz, chcących nawiązać 
trwałe relacje z ekipami wykonawczymi (re-
montowymi, budowlanymi czy fachowcami).

Dla wszystkich innych firm, które prowadzą 
działalność B2B, chcą wesprzeć sprzedaż 
i spełniają kryteria opisane w ramce 1.

Nowa era programów lojalnościowychE-BOOK

Konfiguracja programu
Podczas wprowadzania programu lojalnościowego trzeba 
zwrócić uwagę na kilka aspektów. Po pierwsze należy się 
upewnić, że spełnionych jest pięć kluczowych czynników 
sukcesu programu punktowego (ramka 1). Jeśli tak, moż-
na zacząć się przygotowywać do konfiguracji programu. 
W tym momencie wiele firm zadaje sobie pytanie, czy uda 
im się wdrożyć program samodzielnie, czy też należy szu-
kać pomocy u zewnętrznego partnera. Oba rozwiązania 
są możliwe, ale wybór zależy od kilku czynników, które 
znajdziesz w ramce 3.

Naliczanie korzyści
Kolejnym krokiem wdrażania programu lojalnościowego 
jest odpowiedź na jedno z podstawowych, ale zarazem klu-
czowych pytań: „Jakimi dysponujesz rodzajami danych, na 
których podstawie możesz naliczać korzyści (nagrody) dla 
uczestników programu?”. W tej kwestii na ogół istnieje kilka 
wypracowanych w firmach schematów działania (ramka 5).

Samodzielnie czy z partnerem? 
Najważniejsze wskaźniki 
ułatwiające podjęcie decyzji

1

2

3

RAMKA 3

Wielkość programu – to główny i najważniej-
szy czynnik. Jeśli w programie ma wziąć udział 
np. 10 handlowców, to z powodzeniem można 
go poprowadzić samemu, ponieważ nie będzie 
on prawdopodobnie wymagał skomplikowa-
nych narzędzi do zarządzania i raportowania 
(przy małej skali większość operacji można 
wykonywać ręcznie, np. w Excelu). 

Posiadane zasoby wewnętrzne. Jeśli firma 
ma doświadczonych pracowników, którzy 
wdrażali i obsługiwali program lojalnościowy 
(dotyczy to głównie programistów, działu 
marketingu, infolinii, magazynu, księgowości 
oraz działu prawnego), to prawdopodobnie 
poradzi sobie z wdrożeniem i samodzielną 
obsługą programu lojalnościowego. W prze-
ciwnym wypadku lepiej skonsultować się 
z doświadczoną agencją, która nie tylko 
doradzi optymalne rozwiązania, lecz także 
będzie dysponowała odpowiednimi fachow-
cami, zapleczem i narzędziami do sprawnego 
wdrożenia, a potem – obsługi programu. 

Kwestie odpowiedzialności prawnopo-
datkowej i ochrony danych osobowych 
(RODO). Dotyczy to głównie ewentualnej 
kwestii przejęcia obowiązków organiza-
tora przez agencję zewnętrzną obsługu-
jącą program, która dodatkowo weźmie 
na swoje barki odpowiedzialność prawną 
przed uczestnikami, rozliczy podatki i za-
pewni jako administrator danych osobowych 
odpowiednie procedury i zabezpieczenia, 
zgodne z nowymi wymogami. Należy bowiem 
pamiętać, że 25 maja 2018 r. wchodzi w życie 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679, zwane też ogólnym 
rozporządzeniem o ochronie danych oso-
bowych (RODO), które na nowo definiuje 
wiele obowiązków nie tylko administratorów 
danych osobowych, lecz także firm, którym 
takie dane są powierzane do przetwarzania. 



Dlaczego warto zorganizować i wdrożyć program 
lojalnościowy z zewnętrzną agencją?

RAMKA 4

Wygoda. Agencja przejmuje cały ciężar prowadzenia programu (poza przygotowywaniem danych sprzedażo-
wych i ewentualnym nadzorowaniem PH klienta), a klienci mogą się skupić na prowadzeniu swojego biznesu. 
Poza tym nie muszą wyjaśniać w swojej księgowości, jak trzeba rozliczać wydatki na program lojalnościowy.

Bezpieczeństwo. Agencja przejmuje odpowiedzialność podatkowo-organizacyjną za program (czyli rozlicza 
podatki, wyjaśnia reklamacje, prowadzi infolinię, kupuje, magazynuje i wysyła nagrody itd.), a także admini-
struje danymi osobowymi – klient nie musi wdrażać procedur RODO w tym zakresie.

Oszczędność i kompetencje. W ramach skromnej opłaty za miesięczne prowadzenie programu oraz 
przejęcie obowiązków organizatora klient otrzymuje nie tylko pracę całego zespołu fachowców z agencji (pod 
nadzorem project managera) mających wiedzę i doświadczenie w organizacji promocji oraz ich doradztwo. 
Ale także z jego barków zdjęta jest odpowiedzialność za rozliczenia podatkowe, hosting i utrzymanie aplikacji 
oraz zabezpieczenia danych i procedury bezpieczeństwa zgodne z RODO. Słowem – pakiet korzyści, który  
w sytuacji, w której klient chciałby zatrudnić i przeszkolić te wszystkie osoby w swojej organizacji, koszto-
wałby kilka razy więcej. Poza tym agencja, która ma udokumentowane doświadczenie w organizacji różnych 
programów z różnych branż, będzie umiała oceniać potrzeby klienta i audytować jego organizację tak, aby 
wybrać optymalną mechanikę programu, dostosować do niego system naliczania punktów i rozwiązania 
podatkowe oraz dobrać odpowiednie narzędzia do jego wdrożenia.

Brak konieczności przedpłaty. Godne zaufania agencje rozliczają program lojalnościowy po zakończeniu 
miesiąca. Nie ma zatem konieczności robienia przedpłat na zakup nagród (gdy kupuje się nagrody bezpo-
średnio w sklepach internetowych lub u operatorów kart przedpłaconych czy bonów, należy od razu opłacić 
zakup, co dla wielu firm stanowi nie lada wyzwanie organizacyjne).

Na podstawie jakich danych naliczać nagrody 
dla uczestników programu?

RAMKA 5

Raporty sprzedaży. Pamiętaj! Dane sprzedażowe raportowane są na ogół na firmę (NIP) – z takich danych 
wiadomo tylko, co kupiła. Tego typu raportami dysponują wyłącznie firmy prowadzące sprzedaż bezpośrednią 
(np. hurtownie, sklepy, nieliczni producenci). W tym wypadku można nagradzać na ogół tylko jedną osobę 
z danej firmy (wyjątkiem są sytuacje, w których raport sprzedaży służy tylko pomocniczo do weryfikacji 
danych zarejestrowanych przez uczestnika).

Numery zamówień, numery faktur, unikatowe numery produktów (np. gwarancji lub tzw. kody 
antypirackie w motoryzacji). W takim wypadku to uczestnik sam rejestruje złożone przez siebie zamówie-
nia na stronie programu. Pamiętaj! Trzeba mieć pewność, że uczestnik będzie dysponował odpowiednimi 
danymi (może zamawiać produkty, ale potem trafiają one np. do magazynu centralnego, a on ich nie widzi 
i nie może spisać np. numeru produktu).

Naklejki z numerami, naklejki holograficzne, kody kreskowe wycinane z opakowań. Przydatne 
zwłaszcza tam, gdzie jest mała informatyzacja lub duże rozdrobnienie łańcucha dystrybucji, a uczestnik finalnie 
dostaje produkt do ręki (np. kucharz w gastronomii, mechanik w motoryzacji, fachowiec w budownictwie).

Hybryda. Połączenie raportów sprzedaży z wpisywaniem ID uczestnika (numeru karty, numeru telefonu) 
od razu podczas zamawiania produktów w systemie sprzedaży B2B. Pozwala na zapisanie do programu 
wielu osób z jednej firmy przy zminimalizowaniu uciążliwości procesu rejestracji dla uczestnika.

Nowa era programów lojalnościowychE-BOOK
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Równie istotne po wdrożeniu i pierwszym okresie funk-
cjonowania programu lojalnościowego jest przekonanie się, 
czy daje on spodziewane efekty. Jeśli podczas wdrożenia 
nie zostały ustalone konkretne KPI, to wystarczy skorzystać 
z poniższej listy weryfikacyjnej:
• uczestnicy kupują więcej/chętniej od nas niż od 

konkurencji,
• zwiększa się koszyk zakupowy lub stabilizuje się 

sprzedaż,
• udaje się zmienić nawyki uczestników, np. przejść na 

zakupy online zamiast obsługi przez handlowca.

Nagroda na miarę oczekiwań
Nagrody w programie lojalnościowym to – z punktu wi-
dzenia uczestnika – najważniejsza sprawa. Źle dobrany do 
grupy docelowej katalog nagród nie będzie motywował, ale 
tylko frustrował lub zniechęcał. Dużą rolę odgrywa tutaj 
wartość nagród, np. jeśli w programie zbiera się punkty 
długo, a w katalogu są tylko nagrody o dużej wartości punk-
towej, to uczestnik może poczuć zniechęcenie. Dlatego 
zaleca się, aby w katalogu nagród rzeczowych były 
zarówno tanie drobiazgi, jak i droższe markowe sprzęty, 
a także nagrody z bardzo różnych kategorii – nie tylko 
sprzęt RTV i AGD, lecz także np. bilety do kina, pościel czy 
nawet dobra kawa. Niestety takie rozwiązanie pociąga za 
sobą kolejne wyzwania, takie jak dostępność wybranych 
nagród przez cały czas obowiązywania katalogu, wahania 
cen, ale i sam dobór asortymentu. Nawet najobszerniejszy 

katalog to zaledwie wycinek dostępnych w sklepach pro-
duktów, a trudno zaspokoić potrzeby coraz bardziej świa-
domych konsumentów pierwszym lepszym produktem. 
Idealnym kompromisem w takiej sytuacji wydają się róż-
nego rodzaju bony do sklepów, a również o wiele bardziej 
elastyczne karty przedpłacone, np. Edenred. 

Od kilku lat notujemy coraz większe zainteresowanie 
programami lojalnościowymi opartymi wyłącznie na kartach 
przedpłaconych, ponieważ ta forma nagród jest:
• najbardziej elastyczna (każdy kupuje sobie to, co chce), 
• najszybsza (nie trzeba oczekiwać na dostawę, zasilić 

kartę można jednego dnia),
• najtańsza (nie ma kosztów logistyki, zniszczenia w trans-

porcie, zwrotów i reklamacji itp.). 

Poza tym karty Edenred maję swój własny katalog zniżek 
dla ich posiadaczy, co jest dodatkową wartością dodaną do 
programu lojalnościowego. 



http://lojalnosc.edenred.pl/karty-premiowe/?utm_source=Marekter+&utm_campaign=KartyPremiowe18&utm_medium=Ebook&utm_term=przedplacone-karty-premiowe 

